
details

Who Eager, committed people 
who will love sacrificially in following 
Jesus.  
คุณสมบัติ เป็นผู้ที่สนใจในการ
อุทิศตนเสียสละเพื่อที่จะรักคนอื่น

Time 10months (September-July) 
ระยะเวลา 10เดือน (ก.ย. 
ก.ค.)
Where Interns will live in poor 
communities in Bangkok.
สถานที่ คุณจะต้องพักอยู่กับทีมงาน 
ในชุมชนแออัดย่านบางกะปิและ
บึงกุ่ม

Cost International interns will be 
required to raise support that will 
cover all costs for the internship (~
$1,500/mo) and will be channeled 
through Servant Partners, USA.           
ค่า ใช้จ่าย ผู้ฝึกหัดที่เป็นคนไทย 
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม  
แต่ต้องหาผู้สนับสนุนในด้านค่าใช้
จ่ายส่วนตัว อย่างน้อยเดือนละ 
5000 บาท

be an intern
Please contact Internships for details 
internships@servantpartners.org  

Contact Michelle 
(hmichellekao@gmail.com) for 
questions and applications.  
Application process includes 

application form, references, and 
interview.  Deadline for international 

applicants is April 1.
สนใจสอบถามรายละเอียดและรับ

ใบสมัครที่ คุณมิเชล 
hmichellekao@gmail.com     
โทร. 0896687133  
เอกสารประกอบการสมัคร  
*ใบสมัคร *บัตรประชาชน  

*สำเนาทะเบียนบ้าน *ใบรับรอง
จากทางคริสตจักร

คนไทยสมัครก่อน 1 ม.ย.

For more information, visit 
www.servantpartners.org 

http://thaipeacefoundation.org

เชิญทุกคนที่กระหายมาดื่ม
น้ําเถิด

Come, All you who are 
thirsty, come to the waters.

A new generation 
of servant 

leaders among 
the poor.

โครงการฝึกผู้นำรุ่นใหม่
เพื่อพลิกฟื้นชุมชน
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ค"านทักษะ คุณจะได"รับการพัฒนาด"านทักษะ
การเป5นผู"นำ การรวบรวมชุมชน การพูดความ
จริงด"วยความรัก การนำแบบผู"รับใช" และ
ห"องเรียนของคุณก็คือชุมชนแออัดซึ่งคุณจะเรียน
รู"จากการปฏิบัติจริงและ เห็นตัวอยMาง จาก
ผู"รับใช"ที่มีประสบการณO   

ด"านบุคลิกภาพ คุณจะค"นพบตนเองขณะที่
ทำงานรMวมกับคนอื่นๆหลากหลายในชุมชน  ปู
พื้นฐานด"านคุณธรรม ฝWกวินัย ด"วยใจที่ถMอม
สุภาพ รับการท"าทายให"อุทิศตนเพื่องานรับใช"
ในชุมชน

ด"านชีวิตฝZายวิญญาณ การเดินกับ
พระเจ"า พระเจ"าทรงพระชนมOอยูMทMามกลาง
ชุมชนแออัดและเราแสวงหาพระองคOเพื่อที่จะ 
เติบโตและได"รับประสบการณOที่ลึกลงในพระคุณ
ของพระองคOที่อยูMล"อมรอบตัวเรา เรียนรู"การ
เคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะชMวยให"
เราเข"าสนิทกับ พระองคOมากยิ่งขึ้น

รวมใจเป็นหนึ่ง
 Bangkok Internship

 is a multi-national program to 
develop leaders in poor 

communities through shared life, 
loving service, and mutual 
empowerment. We walk 

alongside rising leaders in poor 
communities as partners in one 
heart, growing together as true 
neighbors, sharing of ourselves 
and our resources.  Interns will 
be challenged and stretched in 
work, in relationships, in heart, 
and in spirit as we, in all things, 

         Love.     
          

Skills Gain the skills to develop 
leaders, organize communities, speak 
truth into lives, and lead as a servant.  
The community is your classroom while 
you learn from action, practice, and the 
example of experienced leaders.  Our 
work grows out of the abilities and 
interests of intern teams, developing 
the gifts and passions of individuals 
incorporating health, media, youth, 
storying, arts, education, etc.

Character As you live and work with 
people of diverse backgrounds in poor 
communities, you open your life to be 
stretched and formed.  Commit 
yourself to laying a foundation of 
integrity, discipline and humility and 
unveil your God-given identity.

Spirituality God is present in poor 
communities and we seek to follow 
Him, pressing deeper into His work in 
us and around us.  Corporate and 
individual spiritual disciplines anchor us 
to the Spirit and His movement.

experienceประสบการณ์


